
 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2020                                                              ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 

(Załącznik nr 6 do umowy) 
 

DOKUMENT GWARANCYJNY  
 
ADRES DO KORESPONDENCJI 
…………………………………… 
…………………………………… 
NIP: …………………………………… 
TEL. ………  FAX ……… E-MAIL: ………     
 
udziela gwarancji na przedmiot umowy „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych pracowni warsztatu 
samochodowego realizowanych w ramach projektu pn.: „Mechanika najwyższych lotów” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  
2014-2020 (2)”, w zakresie części nr ……, numer umowy:  ………………, z dnia …………………….. r.  
na okres: …… miesięcy licząc od dnia odbioru i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy wolnego  
od wad tj. od dnia ……………………………….. . 
 
1. Gwarancja obejmuje przedmiot ww. umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty zakresem niniejszej gwarancji posiada wymagane 

przez Zamawiającego właściwości. 
3. Zamawiający korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości, 

o których mowa w pkt 2. 
4. W przypadku ujawnienia się wady lub awarii w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający 

dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie a następnie 
potwierdzone pisemnie (faksem lub e-mailem) – zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawcę  
w nagłówku niniejszego dokumentu. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną 
wadę w terminie wynikającym z pkt 5. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie telefoniczne Zamawiającego (potwierdzone pisemnie faksem 
lub e-mailem) do: 
1) przystąpienia do usuwania wady lub awarii w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, 
2) zakończenia usunięcia wady lub awarii w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od momentu 

przekazania Wykonawcy zgłoszenia.  
6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na inne 

niż wymienione w pkt 5 terminy usunięcia wad. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do usunięcia wady w dodatkowo wyznaczonym terminie, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym 
zakresie lub przez podmiot trzeci – na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie noty obciążającej 
Wykonawcę. 

8. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad 
lub też po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił 
część rzeczy, powyższą zasadę stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji 
ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony 
z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, 
o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

10. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wyrządzone 
Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad materiałów, urządzeń lub wykonanych 
prac oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad. 

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek: 
- wypadków losowych, jak: pożar, zalanie itp., 
- usterek lub uszkodzeń wynikłych ze zmian lub napraw wykonanych przez inne osoby. 

 

 

 

…………………………………………………………… 
                Pieczątka i podpis Wykonawcy 

 


